
äii verejne
prístavy
akciová spoločnosť

Z Á P I S N I C A

z otvárania a vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti v rámci
Výzvy na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky

„Poskytovanie externých právnych služieb“

konanej dňa..........................................

Dňa 26. októbra 2021 bola podľa § 117 ZVO (príloha č. 1 ZVO) ako zákazka s nízkou hodnotou podľa 
interného predpisu verejného obstarávateľa zaslaná Výzva na predkladanie ponúk na predmet 
zákazky: „Poskytovanie externých právnych služieb“.

Oslovené spoločnosti v rámci výberového konania:

STANEK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Sídlo: Dunajská 15

811 08 Bratislava
IČO: 36 795 038
e-mail: jan.sopiak@svap.sk
t.č.: ...............................
link na výpis z ORSR: https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=100773&SID=2&P=0

Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s. r. o.
Sídlo: Twin City Tower, Mlynské nivy 10

821 09 Bratislava
IČO: 47 239 921
e-mail: jana.alusikova@actlegal-mph.com
t.č.: ...............................
link na výpis zo ORSR: https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=239392&SID=2&P=0

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Sídlo: Šoltésovej 14

811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
e-mail: milan.gocnik@akss.sk
t.č.: ...............................
link na výpis z ORSR: https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=150800&SID=2&P=0

Manažér obstarávania overil neporušenosť predloženej ponuky v systéme JOSEPHINE a následne 
vyhodnocoval kritérium na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia celková cena na predmet 
zákazky v EUR bez DPH. Následne pristúpili k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti a splnenia 
požiadaviek na opis predmetu zákazky uchádzača, ktorý ponúkol najnižšiu celkovú cenu na predmet 
zákazky.

1

mailto:jan.sopiak@svap.sk
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=100773&SID=2&P=0
mailto:jana.alusikova@actlegal-mph.com
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=239392&SID=2&P=0
mailto:milan.gocnik@akss.sk
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=150800&SID=2&P=0


verejné 
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Cenovú ponuku na predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk predložili

P.č. Obchodné meno Splnenie 
podmienok účasti

Hodinová sadzba za 
poskytnutie služby v EUR bez 

DPH

1.
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Sídlo: Šoltésovej 14

811 08 Bratislava
ÁNO 90,00 €

Záver:
Manažér obstarávania konštatuje, že ponuka úspešného uchádzača SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.,
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava je pre Verejné prístavy, a. s. prijateľná a môže byť prijatá.

Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti, požiadavky na opis predmetu zákazky a ponúkol najnižšiu
cenu na predmet zákazky.

Hodinová sadzba za poskytnutie služby v EUR bez DPH: 90,00 € bez DPH.

Cena za obdobie 48 mesiacov poskytovania služieb pri predpokladanom rozsahu 1 920 hodín:
172 800,00 € bez DPH.

Manažér obstarávania odporúča verejnému obstarávateľovi oznámiť uchádzačovi výsledok 
vyhodnotenia predloženej ponuky, t.j. prijatie ponuky a súčasne úspešného uchádzača SOUKENÍK - 
ŠTRPKA, s. r. o. vyzvať na uzatvorenie zmluvy a poskytnutie riadnej súčinnosti pri jej uzatváraní.

Príloha č. 1 - Zoznam ponúk
Príloha č. 2 - Poradie ponúk účastníkov

Bratislava...................

vypracoval
Ing. Gabriela Knapová 
Manažér obstarávania

schválil
JUDr. Tamara Bečárová

Vedúca oddelenia obstarávania
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